
 

Jan van Baal vertrekt als wethouder 

Jan van Baal (71 jaar) uit Herveld-Andelst vertrekt als wethouder van de gemeente 
Overbetuwe. Mede onder zijn leiding werd het CDA in 2010, 2014 en 2018 de 
grootste partij van Overbetuwe en werd gebouwd aan een stabiele coalitie.  In de 
afgelopen jaren is samen veel bereikt voor de Overbetuwse inwoners. 

Voorzitter van het CDA bestuur Overbetuwe  Randwijker Johan Peters: wij bedanken 
Jan voor zijn ongelooflijke inzet in zijn jaren als wethouder maar ook daarvoor als 
raadslid sinds 1994 van de gemeente Valburg en aansluitend als raadslid van de 
gemeente Overbetuwe. Jan heeft zijn wortels en voelsprieten in zo’n beetje alle 
dorpen van Overbetuwe en weet als geen ander problemen van mensen snel op te 
lossen. Hij is overal en altijd aanwezig: je kunt eigenlijk nooit om hem heen. 

Jan heeft nu zelf te kennen gegeven het, in zijn 3e periode, na ruim zeven jaar 
wethouderschap mooi te vinden. Hij gaat daarom een stapje terug zetten maar blijft 
gelukkig wel actief bij en voor het CDA. En hij zal ongetwijfeld vanuit Herveld-Andelst 
zijn steentje blijven bijdragen. Wijnte Hol gaat uiteraard gewoon door samen met de 
twee andere wethouders en per 18 april is ook onze nieuwe burgemeester Patricia 
Hoytink aangetreden. En Jan blijft natuurlijk gewoon doorwerken zoals we dat van 
hem gewend zijn. 

De CDA fractie gaat in de komende periode op zoek naar een geschikte opvolger uit 
eigen geledingen. Voor deze opvolging is door de fractie een profiel opgesteld. 
Fractievoorzitter en Elstenaar Dennis Janssen: we zoeken iemand die dichtbij de 
mensen staat en die met verstand van inhoud aan de slag kan met de soms 
complexe dossiers in onze dorpen. Dat doen we met een transparante procedure. 
Alle CDA leden uit Overbetuwe en andere CDA-ers mogen hun interesse tonen. We 
kijken natuurlijk wel of iemand goed kan samenwerken in het bestaande team van 
het College en met onze gemeenteraad. De verwachting is dat na de zomer van 
2019 de opvolger van Jan zal kunnen starten als nieuwe wethouder.  
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BIJLAGE: profielschets ‘word jij onze nieuwe wethouder?’ 


